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“A Barcelona s’ofereixen multitud
d’activitats per a joves i infants per dur
a terme durant les vacances escolars.
Aquestes són realitzades per les
associacions i les organitzacions que
treballen en el sector del lleure i de
l’esport.”
A Barcelona, s’ofereixen multitud d’activitats per a joves
i infants per realitzar durant les vacances escolars.
Aquestes activitats són realitzades per les associacions
i les organitzacions que treballen en el sector del lleure i
de l’esport a la ciutat les quals es responsabilitzen del
desenvolupament de les activitats.
Les activitats que es realitzen i la informació que en podem
trobar és diferent segons l’època de vacances en la que
busquem aquesta activitat. L’àrea de Serveis Personals
de l’Ajuntament edita una sèrie de materials i posa tota la
informació a la seva pàgina web www.bcn.cat/vacances de
les activitats homologades.
Aquesta web és molt útil, ja que hi ha un cercador que ens
permet trobar el que busquem d’una manera més concreta
i, fins i tot, fer la inscripció per internet.
Aquesta web però, normalment està activa a partir de l’abril
i fins a finals de setembre, degut a que cada any canvien les
activitats estiuenques a Barcelona.
Per fer-vos una idea també podeu anar a la web de la
Generalitat jove.cat/triaelteuestiu on també hi apareixen
totes les tipologies d’activitats de les que es pot gaudir.
Aquí també hi trobem un cercador que ens pot ajudar a
trobar el que busquem.
Pel que fa a les vacances de primavera i hivern (Setmana
Santa i Nadal) les informacions són molt més disperses
i per saber quines són les activitats que es duen a terme
és recomanable focalitzar la cerca d’informació al nostre
districte.
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1. Estiu
L’Ajuntament a l’hora de classificar les activitats a realitzar
distingeix en dos grans grups les activitats esportives i les
de lleure.
Les diferències bàsiques entre ambdós grups les trobem
bàsicament en els sistemes d’inscripció i d’ajuts a les
famílies.
1.2. Inscripcions
Activitats de lleure

Activitats esportives

Cada entitat organitzadora
disposarà
d’un
punt
d’inscripció de les seves
activitats situat al territori
del districte, que es pot
trobar a la guia.

La persona hi pot inscriure
només els seus fills/es.
Els pares i les mares o
els tutors que no puguin
formalitzar personalment la
inscripció, la poden delegar
mitjançant un imprès que
facilitarà cada instal·lació
municipal esportiva, al
qual normalment caldrà
adjuntar una fotocòpia del
DNI de qui autoritza i una
altra del DNI de la persona
autoritzada.

Moltes
d’aquestes
entitats són associacions
d’educació en el lleure que
ja realitzen una activitat
continuada al llarg de tot el
curs.
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1.3. Activitats
Activitats de lleure

Activitats esportives

Casals d’estiu: Activitats
de lleure i lúdiques, amb
jocs,
tallers
creatius,
sortides per la ciutat...
Estan adreçats a infants i
joves fins els 17 anys.

Casals
esportius:
Es
caracteritzen
per
la
pràctica i aprenentatge
d’una o diverses activitats
esportives combinada amb
altres activitats lúdiques.
Adreçats a infants fins a 14
Colònies: Basades en la anys.
convivència durant uns dies
en una casa de colònies Campus Olímpia: Tenen
on es realitzen diferents com a objectiu impulsar la
activitats com excursions, pràctica esportiva entre els
jocs, tallers o vetllades. infants i els adolescents.
Adreçades a infants i joves Hi ha diverses modalitats:
fins els 17 anys.
- Precampus: Iniciació a
diferents tipus d’esports,
Campaments:
Activitats sense cap especialització
educatives realitzades en concreta. Dels 3 als 7 anys.
contacte directe amb la - Específics: Un esport
natura, on es realitzen les de
manera
preferent,
diferents activitats i jocs. combinat
amb
altres
Adreçades a infants i joves esports complementaris,
fins els 17 anys.
practicats amb menys
freqüència. Dels 8 als 16
Rutes: Recorreguts a peu, anys.
en bicicleta o transport - Poliesportius: Combinació
públic,
fent
diferents de diferents esports. Dels 8
activitats de lleure, tot als 16 anys.
coneixent
diferents - Especials: Pràctica de
llocs segons un itinerari l’esport adaptat per a
determinat. Adreçades a persones amb discapacitat
joves a partir dels 13 anys. psíquica. A partir dels 8
anys.
- De natura: Un esport
preferent
o
bé
una
combinació
d’esports,
juntament amb activitats
de natura. Dels 8 als 16
anys.

2. Primavera i hivern (Setmana Santa i
Nadal)
En aquest cas no hi ha ningú que centralitzi tota aquesta
informació com a l’estiu, tot i això una forma viable de
trobar informació seria trucant al Centre cívic, Casal de
joves corresponent ja que és probable que tingui informació
de la majoria d’activitats d’aquest tipus que es realitzin a
la zona.
La seu del districte també pot tenir i facilitar informació
però cal tenir present que no fan servei d’atenció telefònica
i la manera de contactar-hi és trucant al 010 i demanant per

Serveis Personals del Districte en qüestió. També podem
trucar a les seus de les Entitats d’educació en el lleure i
les Federacions d’associacions de mares i pares d’alumnes
que també preparen activitats i en aquest cas és possible
que a la seu del districte no en tingui constància.

3. Telèfons i webs d’interès
3.1 Ajuntament de Barcelona
www.bcn.cat/vacances
Web que recull tota la informació sobre la Campanya de
Vacances d’Estiu: activitats, inscripcions, ajuts... - 934 027
000
Jove.cat/triaelteuestiu
Informació de l’oferta que diverses entitats catalanes fan
d’activitats d’estiu de Lleure Educatiu: casals
d’estiu, colònies, campaments, camps de treball, estades,
... per a infants, adolescents i joves. Totes elles són
activitats que ajuden el creixement integral de la persona
i a la transmissió dels valors.
010
En el telèfon d’informació de l’ajuntament podem sol·licitar
el telèfon del Centre Cívic on ens interessi preguntar si fan
activitats.
3.2 Associacions d’Educació en el Lleure
Acció escolta de Catalunya
Tel.: 93 601 16 43
www.accioescolta.org
Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC)
Tel.: 93 590 27 00
www.escoltesiguies.cat
Escoltes Catalans
Tel.: 932 689 110
www.escoltes.org
Centre Marista d’Escoltes (CMS)
Tel.: 934 902 005
www.maristes.cat
Esplais Catalans (ESPLAC)
Tel.: 933 026 103
www.esplac.cat
Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i
Les Balears (MIJAC)
Tel.: 933 012 334
www.mijaccb.org
Federació Catalana de l’Esplai
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Tel.: 93 474 74 74
www.esplai.org
Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya
Tel.: 932 052 372
www.federaciodonbosco.com
Moviment de Centres d’Esplais Cristians (MCEC)
Tel.: 934 100 100
www.peretarres.org/mcec
YMCA-Barcelona
Tel.: 932 853 475
www.ymca.es
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